Birkerød 1. dec. 2020

Kære Pårørende,
Det er nu også blevet muligt at aflægge besøg i vores besøgsrum.
Følgende retningslinjer gælder for besøget.
Beboerne kan nu modtage besøg i vores besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende,
ud over dén nærmeste pårørende. Der kan dog kun modtages besøg af to personer ad
gangen.
Ligesom for den nærmeste pårørende skal der være tale om to faste nære pårørende
til besøg i indendørs besøgsrum. Grænsen er fastsat på baggrund af en sundhedsfaglig
vurdering af infektionsrisiko m.v.
Udgangspunktet er, at hverken den nærmeste pårørende eller de to nære pårørende
kan udskiftes, men der kan dog være situationer, hvor det kan blive nødvendigt at udskifte
den nærmeste pårørende eller de to nære pårørende på grund af eksempelvis
langvarig sygdom eller andre længerevarende forhindringer hos den/de nære pårørende
i forhold til at gennemføre besøg. I sådanne tilfælde kan ledelsen acceptere, at
der sker udskiftning.
Der skal bookes tid, minimum 24 timer i forvejen i den relevante bo-enhed.
Besøg til weekenden bookes senest fredag inden kl. 12.00.
Besøg i helligdagene bookes på hverdage.
Der kan aflægges besøg af op til 45 minutters varighed.
Besøgende må gerne medbringe en blomst/gave til deres pårørende.
Vi henstiller til at besøgende respekterer borgerens og husets rytme, fx omkring måltiderne.
Obs:
Du skal fortsat være uden COVID-19 lignede symptomer.
Der serveres ikke under besøget, for at undgå at skabe situationer med fælles
kontaktpunkter.
Besøgsrummet er beliggende i Fælleshuset, i Midten.
Der vil være afgang gennem indgangsdøren i Vest, hvorefter man går lige over gangen og
ud på terrassen. Herefter går man til højre rundt om fælleshuset hvor der vil være adgang til
Midten. Af hensyn til pårørende har vi valgt denne vej rundt om huset - den anden vej er en
del længere, mørkere og inkluderer en trappe.
Skulle der være spørgsmål i denne forbindelse er I naturligvis velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Plejecenter Bistrupvang

